
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SERVICO AUTONOMO

DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / Nº Processo:

2148/2021)

 

     às 10:01:05 horas do dia 18/10/2021 no endereço AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 1285,

bairro JARDIM SANTA ROSALIA, da cidade de SOROCABA - SP, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 2148/2021 - 2021/51/2021 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO

DESTINADO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS COMUNS DE TROCAS DE CAVALETES, REPAROS DE VAZAMENTOS

EM CAVALETES DE ÁGUA, TROCA CORRETIVA DE HIDRÔMETROS E MANUTENÇÃO

EM RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, VISANDO O CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

REAIS, PELO TIPO MENOR PREÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

2148/2021  SAAE.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de Empresa de Engenharia para prestação de serviços comuns de

trocas de cavaletes, reparos de vazamentos em cavaletes de água, troca corretiva de

hidrômetros e manutenção em ramais de ligação de água, visando o Controle e Redução de

Perdas Reais.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de Empresa de Engenharia para prestação de serviços comuns de

trocas de cavaletes, reparos de vazamentos em cavaletes de água, troca corretiva de

hidrômetros e manutenção em ramais de ligação de água, visando o Controle e Redução de

Perdas Reais.

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/10/2021 10:57:00:651 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA  R$ 10.000.000,00

15/10/2021 16:25:27:964 NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI  R$ 10.000.000,00

15/10/2021 15:17:25:731 CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI  R$ 20.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/10/2021 10:57:37:369 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA  R$ 4.185.999,57
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 18/10/2021, às 11:00:33 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa de

Engenharia para prestação de serviços comuns de trocas de cavaletes, reparos de

vazamentos em cavaletes de água, troca corretiva de hidrômetros e manutenção em ramais

de ligação de água, visando o Controle e Redução de Perdas Reais. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 19/01/2022, às 14:28:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/01/2022, às 14:28:17 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa de

Engenharia para prestação de serviços comuns de trocas de cavaletes, reparos de

vazamentos em cavaletes de água, troca corretiva de hidrômetros e manutenção em ramais

de ligação de água, visando o Controle e Redução de Perdas Reais. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o

atendimento do exigido na cláusula 9. quanto a documentação enviada por-email. No dia

19/01/2022, às 14:39:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/01/2022, às 14:39:07 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa de

Engenharia para prestação de serviços comuns de trocas de cavaletes, reparos de

vazamentos em cavaletes de água, troca corretiva de hidrômetros e manutenção em ramais

de ligação de água, visando o Controle e Redução de Perdas Reais. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante ALLSAN

ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA  atendeu a todas as exigências do edital. No dia

21/01/2022, às 12:02:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/01/2022, às 12:02:57 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa de

Engenharia para prestação de serviços comuns de trocas de cavaletes, reparos de

vazamentos em cavaletes de água, troca corretiva de hidrômetros e manutenção em ramais

de ligação de água, visando o Controle e Redução de Perdas Reais. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: EQUIVOCO. No dia

21/01/2022, às 12:07:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

18/10/2021 10:42:59:460 NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI  R$ 4.186.000,00

18/10/2021 10:08:00:797 CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI  R$ 12.000.000,00
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    No dia 21/01/2022, às 12:07:31 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa de

Engenharia para prestação de serviços comuns de trocas de cavaletes, reparos de

vazamentos em cavaletes de água, troca corretiva de hidrômetros e manutenção em ramais

de ligação de água, visando o Controle e Redução de Perdas Reais. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a

licitante ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA habilitada, tendo em vista o

atendimento de todas as exigências do edital. No dia 24/02/2022, às 09:22:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/02/2022, às 09:22:17 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa de

Engenharia para prestação de serviços comuns de trocas de cavaletes, reparos de

vazamentos em cavaletes de água, troca corretiva de hidrômetros e manutenção em ramais

de ligação de água, visando o Controle e Redução de Perdas Reais. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante ALLSAN

ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA atendeu a todas as exigências do edital.

 

    No dia 24/02/2022, às 09:22:17 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa de

Engenharia para prestação de serviços comuns de trocas de cavaletes, reparos de

vazamentos em cavaletes de água, troca corretiva de hidrômetros e manutenção em ramais

de ligação de água, visando o Controle e Redução de Perdas Reais. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALLSAN ENGENHARIA E

ADMINISTRACAO LTDA com o valor R$ 4.185.999,30.

 

    às16:26:01 do dia 08/10/2021 as seguintes datas foram alteradas por CAREN FRANCINE

RODRIGUES: inicio da disputa (de 18/10/2021-09:00:00 para 18/10/2021-10:00:00)

 

        No dia 24/02/2022, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Declaramos a licitante ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA habilitada,

tendo em vista o atendimento de todas as exigências do edital.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA

Pregoeiro da disputa

 

CAREN FRANCINE RODRIGUES
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Autoridade Competente

 

JANAINA SOLER CAVALCANTI

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
06.260.843/0001-03 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA

04.467.737/0001-70 CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI

13.359.577/0001-36 NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
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